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الجئین كأدالء متحفیین في متاحف برلین  فكرة ومحتوى المشروع –  
 

وبالتعاون مع ثالث  2015بدأ متحف الفن اإلسالمي في كانون األول من عام 
متاحف أخرى، بالعمل على مشروع یھدف إلى تدریب الجئین ومغتربین من أصل 
سوري وعراقي لیصبحوا أدالء متحفیین یقومون بجوالت لالجئین بلغتھم األم. 

باألسبوع لحد  دلیل مع جولتینوعشرین أربعة إلى  األدالءوقد وصل عدد 
اآلن. تغطي ھذه المتاحف، والتي یجاور بعضھا البعض، حقبًا من التاریخ 

ة ینالبیزنطی باإلمبراطوریةسط القدیم، مرورًا والشرق االتاریخ بدءًا من 
وبذلك تربط ھذه  لماني الحدیث.وصوًال إلى التاریخ األوالحقبة اإلسالمیة 

وتاریخ البلد الذي یعیشون  لالجئین المتاحف ما بین تاریخ الوطن األم
 حول مجموعة من المعروضات المختارةیجري الحوار والنقاش . حالیاً فیھ 

على  ھمیحّفزوعكس خلفیاتھم ی الشيء الذيوھو  ،األدالء والزائرین من قبل
من  آالف. وھكذا تمكن من الماضي حينوااستكشاف سئلة من خالل األطرح 

بدون حواجز  من اكتشاف المتاحفخالل ھذه اللقاءات الندیة  الالجئین
.لغویة أو تسجیل مسبق  

یھدف مشروع "ملتقى: المتحف كمكان للقاء  الجئین كأدالء متحفیین في  –
 متاحف برلین" إلى تسھیل تبادل الخبرات الثقافیة والتاریخیة المختلفة

إلى تحفیز المشاركة الثقافیة من خالل تجھیز المؤسسات الثقافیة لھذه و
عندما یلمس الالجئون األھمیة الكبیرة التي یتم إیالئھا من قبل العملیة. 

تیة من بلدانھم األصلیة، فإننا نأمل بأن یؤدي ذلك إلى آالمتحف للقى 
 ثقافیة.لذاتھم ونشوء عالقات بّناءة وثقة بمؤسساتنا ال احترامھمدعم 

إضافة لذلك أّدى اھتمام الجمھور األلماني بالمشروع إلى القیام بثمانیة 
أتاحت لقاءات مباشرة مابین الالجئین  2016عشر ورشة عمل في عام 

ومھتمین ألمان.  

لقد القى المشروع نجاحًا منقطع النظیر فقد شارك اآلالف من الالجئین لحد 
نواحي مختلفة من تاریخ الشرق وقاموا بنقاش اآلن بالجوالت المتحفیة 

األوسط والتاریخ األلماني وبربطھا بواقعھم الحالي. كما القى المشروع 
صدى كبیر في اإلعالم العالمي وقام بحصد جائزتین لحد اآلن وھو مرشح 
للحصول على جائزة ثالثة. عالوًة على ذلك فقد تلقینا العدید من الرسائل 

، باحثین راغبین بتبني فكرة المشروعمن متاحف أخرى ومؤسسات ثقافیة و
غیر أنَّ نشأة ومحتوى متاحفنا األربعة مطابقة لوضعنا ومكاننا كما اننا 
نستفید من شبكة عالقات ممتازة تربطنا بباحثین سوریین وبالتراث 

إال أن; العدید من النقاط المذكورة ھنا یمكن أن تشكل أھمیة  السوري.
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بناء على ھذه األفكار وتطویرھا لمتاحف أخرى وبالتالي یمكن ال

من قبل المتاحف التي ترغب بذلك. وھنا یھدف ھذا المقال إلى 
إعطاء لمحة عن أفكار ومنھجیة وتحدیات المشروع.  

 
المنھجیة  كیف یمكن استحضار الماضي في الحاضر –  

ال یھدف المشروع إلى زیادة عدد الزوار، إذ أنَّ متحف الفن اإلسالمي 
مئات آالف الزوار وبسبب أعمال الترمیم التي تجري حالیًا سنویًا  یستقبل

فھناك إمكانیة أقل الستقبال الزوار. ھدفنا كان مزدوجًا: كیف نستطیع 
(كمتحف یغطي الحقبة الزمنیة الممتدة من الفترة الكالسیكیة المتأخرة 
وحتى بواكیر العصر الحدیث في القرن السابع عشر میالدي) من استحضار 

لى الحاضر ومن االستفادة من معارفنا حول الثقافة اإلسالمیة في الماضي إ
عالوًة على ذلك فنحن  مواجھة التحدیات في مجتمع یعیش فترة من التغییر.

حالة اللجوء من خالل مشروع أرشیف التراث الثقافي السوري یومیًا نشھد 
1سوریین. خبراء والذي یھدف إلى توثیق ھذا التراث بالتعاون مع  

لصعب على القادمین الجدد الذین فقدوا تقریبًا كل شيء أال یفقدوا ا من
على  األمل وھم جالسین في مالجئھم بدون عمل، وخاصة لھؤالء الحاصلین

ھم األم. لقد أردنا أن ن مناصبًا في بلدؤبوتعلیم عالي والذین كانوا یت
"مشروع توثیق  وإمكانیات! لقد قامت شبكة الزمالء العاملین في نخلق أملً 

بسبب التراث الثقافي السوري" بجھود ھائلة في إنشاء ھذا المشروع. 
عدة شھور ل المشروع محدودیة المبلغ األولي ولكن المھم جدًا لتمویل

كان علینا أن نبدأ العمل  20152والذي تم الحصول علیھ في نھایة العام 
عن أدالء  بدأت شبكة الزمالء المذكورة بالبحث بسرعة بسرعة كبیرة.

محتملین وتمكنت فكرة المشروع من حصد عدد كبیر من المھتمین ذوي 
 والفنانینمختلفة بدءًا من المھندسین والمعماریین المھنیة الخلفیات ال

والمحامین وصوًال إلى أدالء متحفیین محترفین ومنقبي آثار ومرممین، 
ع یعكس برؤیة وفھم المعروضات بشكل متنو ح للزائرینالشيء الذي یسم

 الفضل األول في نجاح المشروعیعود  ألدالء.ل المھنیة خلفیاتالالغنى في 
عملنا منذ البدایة على تقویة األواصر  للحماس الكبیر لألدالء، الذین

. إنَّ لمتحفنا موقعًا خاصًا كوننا نعمل في سوریا ا وبینھماالجتماعیة بینن
عالقة مع ھذا البلد  منذ أكثر من مائة عام وجزء من أبحاثنا لھ أیضاً 

مما یربطنا بھ عاطفیًا بشكل مباشر. من الصعب على متاحف أخرى ولكن 
یلتزم  بالطبع لیس من المستحیل، بناء ھكذا شبكة للعمل كأدالء وكوسطاء.

كمبدأ وكأسلوب عمل. فقد تم تطویر المتحف بشكل كبیر بالتشاركیة 
زءًا من فریق اإلدارة، الفكرة من قبل مشاركین سوریین، ویشكل السوریون ج

كما أننا نعمل بشكل مباشر مع شبكتنا السوریة والعراقیة. العدید من 

																																																													
بدأ متحف الفن اإلسالمي ومعھد اآلثار األلماني (كل منھما لدیھ قاعدة معلومات  	1

بوضع الئحة رقمیة  2013كبیرة ھي نتیجة لسنین طویلة من البحوث في سوریا) في عام 
للتراث الثقافي السوري من خالل ما یسمى "مشروع توثیق التراث الثقافي السوري"، 

 ./www.facebook.com/Syrher.ISLأو heritage.org-www.syrianلمزید من المعلومات یمكن رؤیة 
لیصبح مشروعًا رائدًا وشبكة عالمیة كبیرة وأحد منظمي مؤتمر وقد تطور ھذا المشروع 

ا. یشكل مشروع توثیق األضرار وإنقاذ األرشیفات المحلیة األخیر حول سوری الیونیسكو
باإلضافة للتأھیل الثقافي في مخیمات لالجئین عددًا من المشاریع الجدیدة التي یتم 

العمل علیھا في ھذا اإلطار.  
تم في البدء تمویل المشروع من قبل وزارة األسرة والمسنین والنساء والشباب   2

الدیمقراطیة!).  الحیاة( ”!Demokratie leben“وذلك في إطار المشروع الفیدرالي 
 Scheringولمؤسسة (BKM)نتوجھ بجزیل الشكر لممثلي الحكومة لشؤون الثقافة واإلعالم 

ًا كل من مؤسسة متحف التاریخ األلماني ومؤسسة أیضلمساھمتھم الكبیرة. كما نشكر  
برغامون ولجمیع األشخاص على التمویل الالحق.الأصدقاء متحف الفن اإلسالمي في متحف   
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السوریین لم یعتادوا في حیاتھم المھنیة السابقة على العمل في 
المشاریع الجماعیة، وھذا یتطلب وقتًا والتزامًا اجتماعیًا من 

مباشرة مع  قبل فریق العمل في المتحف. ولذلك نحاول البقاء على صلة
الجمیع من خالل وسائل التواصل االجتماعیة ومن خالل القیام بلقاءات 

مع فریق العمل، كما ندعو الجمیع لیلعبوا دورًا في تطویر  دوریة
. في حین أنَّ األدالء كانوا متحمسین جدًا ذلك المشروع وھم دائمًا یفعلون

عض األدالء للمشروع فقد واجھتنا مشاكل إداریة فیھ. ففي حین كان ب
یعیشون منذ سنتین أو أكثر في ألمانیا ویحق لھم بالتالي العمل وكسب 
المال بشكل عادي، كان أغلب األدالء من الواصلین حدیثًا إلى ھنا 

العمل وجني المال بسبب وضعھم كالجئین. لحل ذلك بوبالتالي ال ُیسمح لھم 
كتسبوا بذلك اومتحف الفن اإلسالمي  قاموا باالنضمام إلى جمعیة أصدقاء

الذي یجنیھ األدالء  نفس المبلغأحقیة الحصول على تعویض عن عملھم (
. لقد قدم أصدقاء متحف الفن اإلسالمي خدمة كبیرة من خالل أخذ اآلخرون)

3التخطیط المالي للمشروع على عاتقھم.مھمة   

لمتاحف ا داراتاستفاد المشروع فضًال عن ذلك من المساھمة الكبیرة إل
مباشر وافقوا بشكل  ، إذ أنھموالمكاتب التعلیمیة فیھاالثالثة األخرى 

تم بالتعاون مع ثم على االنضمام إلى المشروع وتأمین الوقت الالزم لھ. 
قسم "التعلیم والتوعیة وخدمات الزوار" التابع لمتاحف الدولة وقسم 

نامج تدریبي برإنشاء "التعلیم والتوعیة" في متحف التاریخ األلماني، 
، من خالل تزویدھم أدالء متحفیین األشخاص المختارین لیصبحوا لتأھیل

بمعلومات عن موجودات المتاحف وإعطاؤھم معلومات حول أسالیب وطرائق 
تم تعیین مدرب مختص بموضوع التواصل عن طریق و. متحفیھإجراء جوالت 

من المتحف  باتجاه واحد نقل المعرفةالحوار، إذ أننا ال نرید أن یتم 
حفظ معلومات عن مقتنیات  أدالئنایتعین على  لم یكنوھكذا  للمتدربین.

وإنما تم سؤالھم عن المعروضات التي تعنیھم.  المتاحف عن ظھر قلب
وھكذا قام كل من األدالء باختیار المتحف الذي یرغبون بالقیام بالجوالت 

مشروع من خالل فیھ وباختیار مجموعة من المعروضات فیھ وبذلك أغنوا ال
خلفیاتھم وخبراتھم المختلفة في الحیاة. سلط المتحف الضوء عمدًا على 

ئین وتم دعوتھم إلى المعروضات والقصص التي یمكن أن تمس قضایا الالج
التفكیر بالمعروضات ومحاولة فھمھا وعكسھا في إطار تاریخھم وخبرتھم 

خ األلماني والتي الشخصیة. نورد ھنا بعض األمثلة عن مواضیع من التاری
القت اھتمامًا كبیرًا من الزوار العرب:  

لم تكن نھایة التاریخ  1945قصة الحرب والدمار في ألمانیا: سنة  -
وإنما بدایة جدیدة.  

المھاجرین األلمان إلى الوالیات المتحدة األمریكیة في القرن  -
التاسع عشر أو المھاجرین من الشرق بعد الحرب العالمیة الثانیة: 

تاریخ كل منا یوجد ناس اضطروا للھروب من الحروب أو من في 
الفقر.  

الحروب بین البروتستانتیین والكاثولیك وخاصة حرب الثالثین عامًا  -
)1618 ؟انت ھذه الحروب ألسباب دینیة فقط): ھل ك1648-  

																																																													
یمكن الحصول على معلومات عن المشروع (بشكل أساسي بالعربیة واأللمانیة)   3

وعلى  www.fmik.de ومن المقاالت الصحفیة على موقع المنشورات وتحمیل العدید من
facebook.com/MultakaTreffpunktMuseum.  حسام و سلمى جریجیتألف فریق إدارة المشروع من

أما األدالء والمدرسین المشاركین بالمشروع . أناوكورنیلیا فیبر و زاحم محمد
فعددھم الكبیر ال یتیح لي ھنا شكرھم باالسم ولكن لوالھم لما نجح ھذا المشروع.   
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تعتبر ألمانیا في نظر الكثیرین رمزًا للغنى وللقوة االقتصادیة. 

تذكر بمشاھد  1945مرة بعد الحرب عام رؤیة مشاھد من برلین المد
الدمار في سوریا وفي العراق، ولكنھا ترمز لألمل. حرب الثالثین عامًا 

على الرغم والطائفیة. حول كانت موضوعًا یحفز النقاش حول آلیات الحرب و
من تنوع الخلفیات الدینیة والسیاسیة واالجتماعیة للمشاركین في 

اختالف نقاش والتوصل إلى توافق على أنَّ  الجوالت، كان من الممكن إجراء
 الحدیثللحرب األھلیة، وھكذا یتم  وإنما حامالً  اً الطوائف غالبًا لیس سبب

المعاشة أثناء مراقبة مشھد مشابھ حدث قبل أربعمئة عام في عن الحقیقة 
بقعة جغرافیة أخرى من العالم.  

إذ یستطیع األدالء  ،في مشروعنا على االنخراط في الحوارنشجع الناس 
ء برأیھم والتعبیر عن وجھة نظرھم وذلك والزوار على حد سواء اإلدال

التحدي األكبر وكان  الموضوع . وقد شكل ھذامبادئنا العلمیةانطالقًا من 
 كوفئنا إال أنناكمدیر متحف وكباحث. شخصیًا بمثابة عملیة تعلیمیة لي 

یعتادوا زیارة المتاحف من  بدأ الكثیر من الناس الذین لمإذ : مباشرةً 
یعتبر االنجاز األھم الذي الشيء  ،باالنتماء لھذا المكان باإلحساس ،قبل

كون العدد األكبر من زوار ملتقى لیسوا بزوار متاحف (لقد عشت  ،للمشروع
اثني عشر عامًا في سوریا وفي لبنان والمتاحف ھناك خالیة تقریبًا من 
الزوار). ولكننا نرى اآلن كیف یتناقش ھؤالء الزوار مع األدالء لمدة ساعة 

أصبح لقد ود البعض منھم مرات أخرى للزیارة. حقیقًة، أو ساعتین وكیف یع
أدالئنا وسطاء، یناقشون واقعنا الحالي من خالل الحدیث عن التاریخ 

وبذلك فإن  الواقع الشخصي.وأصبح تاریخ اآلخرین فسحة لطرح أسئلة حول 
 اً مكانأصبح فقط مكانًا یجذب شرائح اجتماعیة جدیدة وإنما  لیسالمتحف 

یة كھذه للتبادل الثقافي في مجتمعنا. وھكذا أصبحت مؤسسة رسم اً مرجعی
وأصبح ملتقى مكانًا أصولھم  على اختالفناس كثر في برلین ل ذات أھمیة

للقاء بكل ما تحمل الكلمة من معنى.  
 

السرد الكبیر  متصلین من خالل التاریخ الثقافي اإلنساني –  
كمؤسسة متخصصة بالتاریخ الثقافي فإننا نؤكد على دینامیكیة العملیات 

في زمن یتسم  ،ؤّمنالترابط والتبادل، كما نالثقافیة وتطوراتھا: على 
لشبكة ثقافیة منفتحة (متعددة  مثاالً بعدم الیقین الثقافي الجماعي، 

ھدفنا ھو ھویَّاتنا ). شابكة في آناألدیان واإلثنیات، عابرة للحدود ومت
المتاحف األربعة  تركز جمیع، ھجینة وشاملة. تعددیةالتي نراھا متصلة و
للتاریخ، على قراءة عامة وواسعة  أثناء التدریب وعالمشاركة في المشر

تحوي حیزًا یتسع لكل منا. أما النواحي التي یتم التركیز علیھا فتختلف 
من متحف آلخر وفقًا لنوع المعروضات التي یحتضنھا:  

 يالبیزنطالتي تجري في قسم مجموعة التماثیل ومتحف الفن ز الجوالت تركّ 
ذور المشتركة بین الدیانات العالمیة على عرض نواحي تشیر إلى الج

الیھودیة والمسیحیة. لقد كانت الحضارات في منطقة شرق ، اإلسالم :الثالث
السنین بوجود مجتمعات متعددة دینیًا  لمئات ،تتسمالبحر األبیض المتوسط 

وإثنیًا، والتي ھي الیوم تحت التھدید. أما متحف الفن اإلسالمي ومتحف 
رائعة للتاریخ البشري خاصة من سوریا  واھدفیعرض ش الشرق األدنى القدیم

عن التبادل  تحكایاوالعراق وتركیا وإیران. یسرد كل من ھذین المتحفین 
التقني الثقافي ما بین أوروبا والشرق األوسط وعن تعددیة المجتمعات 
والترابط الحضاري في كل حقبة زمنیة وحتى اآلن (انظر إلى الفقرة 

ت في متحف التاریخ األلماني فتربط ھذه الخبرات الجوال أدناه). أما
الثقافیة بالوطن الجدید، وبالمناسبة فقد اختار معظم األدالء العراقیین 

والسوریین ھذا المتحف كالمكان المفضل لھم للقیام بجوالت فیھ.  



	MULTAKA	5	/	6	
	

	
من خالل تصویر ھذه القواسم المشتركة وادراجھا ضمن روایة 

دور احف فرصة كبیرة أن تلعب لمتاثقافیة تاریخیة أكبر، لدى 
بین بلدان الالجئین األصلیة وبلدھم المضیف، بھدف خلق سیاق  الرابط ما

یفسر معنى حیاتھم ھنا. نحن سعداء في حالتنا ھذه أن نكون قریبین من 
 أفكارھذه السردیة من خالل عملنا في المتاحف األربعة. على كٍل فھناك 

مفتاحیة یمكن أن تكون مناسبة في أي مكان:  

الھجرة: ال یوجد أي شيء في متاحفنا بمعزل عن الھجرة  - كل  –
تبادل المعروضات ھي تعبیر عن االتصال بین المناطق وعن الھجرة: 

التقنیات واألنماط واألزیاء واألفكار ھو قاعدة كل حكایة. ال یمكننا 
من خالل خرائط تاریخیة  تفسیر أي موضوع أو أي شيء في مجتمعنا

جامدة. من أین أتى الحدید؟ أو من أین أتت األبجدیة؟ ماذا عن 
ماذا عن الھاتف وبنطال الجینز الذي ترتدیھ؟ والورق والبارود، 

انظر إلى حیاتنا، انھا كلھا من صنع الھجرة (والتجارة). ال یوجد 
خیط واحد في ثیابنا یمكن أن یكون فقط ألماني أو سوري أو 

ریطاني الخ.ب  

بین حضاراتنا وماذا  إنَّ معرفة تاریخ التبادل ماالتراث المشترك:  -
ساعدنا ربما على فھم حقیقة أنَّ كل منا لم یأتى من الشرق األوسط 

یكن بھذا الشكل لوال اآلخر. الالئحة التي تعود للشرق األوسط الئحة 
شطرنج لعبة ال,الورق ,تقنیات السیرامیك ، الفلسفةالعلم، طویلة: 

والعود الذي یعتبر أم آلة الغیتار الحدیث (بدون العود ال وجود 
أیضًا الالئحة المعاكسة ھي لجیمي ھندریكس أو جون لینون) الخ. 

الئحة طویلة. العدید من الحقائق الثقافیة منسوجة من الطرفین 
الذین یعیشان على طرفي البحر المتوسط والذین تكونا من خالل 

ت من السنین.تفاعلھما عبر مئا  
الخیوط المشتركة في التاریخ: ما ھي التجارب التاریخیة  -

المشتركة؟ على سبیل المثال، فوالدة ثقافاتنا من العصور 
الكالسیكیة المتأخرة أو التغییر الجذري في أنماط الحیاة خالل 

تشكل مراحل وثیقة الصلة من مراحل القرنین التاسع عشر والعشرین، 
  ھذه لیست متشابھة ولكنھا مرتبطة ببعضھا.تطورنا. مراحلنا 

المتوازیة او المترابطة من التجربة اإلنسانیة  التاریخیةالنقاط 
مثل الحب، الحیاة والنظام  محددةیمكنھا أن تركز على مواضیع 

على ھیاكل التفاعالت مثل التجارة او  تأثیراالجتماعي وما لذلك من 
المتوسط).الحرب (طریق الحریر أو البحر األبیض   

مناطق االتصال: التواصل التاریخي والثقافي بین ألمانیا وسوریا  -
وھارون الرشید، ما بین  الكبیروالعراق. التبادل بین شارلمان 

وعبد بین فیلھلم الثاني  فریدریك الثاني والسلطان كامل وما
الثاني. تراث اإلسالم في صقلیة وإسبانیا ودول البلقان.  دالحمی

القرنین الثاني ثقافة البالط على امتداد البحر األبیض المتوسط في 
عشر والثالث عشر المیالدي الخ. مدینة البندقیة والتجارة مع 

الشرق األوسط. الصلیبیین كناقل للثقافة.  
ف الخلفیة الثقافیة حول تجربة اكتشا نقاش الزوارالھویة: من خالل  -

 المتشابكة لألشیاء نرى بشكل متكرر كیف ترتفع الثقة والتقدیر
في زمن یتسم بعدم االستقرار االجتماعي  ھویتھم الثقافیة.ل لدیھم

وبزیادة اإلبعاد الثقافي یمكن النظر إلى التعددیة الثقافیة 
بوصفھا تطور إیجابي. وھكذا تصبح مواضیع تعود للماضي، مساحة 

كیف كان یتم تبادل الحاضر وتساعد على تكوین ھویات جمعیة.  تعكس
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األفكار في مجاالت الفن والموسیقا والعلم والتاریخ على مر 
القرون؟  أین ھي أصولنا؟ نحن نعطي أمثلة ملموسة وأجوبة 

غیر معتادة حول سؤال "من أنا ومن أنت". نحن في حاجة ماسة لذلك 
عبویة والتعصب الدیني.نظرًا لزیادة مظاھر الیمینیة الش  

ملتقى  مشاركة ثقافیة وتقدیر ثقافي –  

تشكل القطع األثریة السوریة والعراقیة المعروضة في متحف الفن اإلسالمي 
وفي متحف الشرق األدنى القدیم شواھد بارزة من تاریخ البشریة. قد تبدو 

لقد كان كل ھذه المقولة ساذجة ولكنھا قناعة نشأت من خالل تجربتنا: 
الزوار تقریبًا سعیدین برؤیة التقدیر الكبیر الذي تحظى بھ كنوزھم 
الثقافیة الموجودة في موقع ممتاز وسط برلین. بالطبع طرح الكثیر من 
الزوار أسئلة عن كیفیة وصول ھذه القطع إلى ألمانیا. وھكذا جرت 
نقاشات مفتوحة حول علم اآلثار وحول حمایة الممتلكات الثقافیة 

عادتھا، كل ذلك أدى إلى بلورة رؤیة مختلفة لدى السائلین والدعوات إل
ممزوجة بالشعور بالسعادة لرؤیتھم ھناك. إنَّ رؤیة جزء من تراثھم في 

العبارة العربیة "شيء  حسون بالفخر. وھكذا نسمعجعل الزوار ییالمتحف 
إنَّ  یرفع الرأس" والتي تعبر عن الفخر واحترام الذات تتردد باستمرار.

االندماج كفعل انتماء واعي یحدث بشكل تدریجي عندما یشعر اإلنسان 
باالحترام من قبل اآلخرین. بدأ مشروع ملتقى بتجربة من التقدیر 

بیرغامون الفي متحف بودة وفي متحف ، الشرق األوسط حضاراتالمتبادل ل
یتم دائمًا رؤیة  الھجرةومتحف التاریخ األلماني. في النقاش حول موضوع 

ویة الثقافیة الخاصة باإلنسان كعقبة في طریق االندماج في المجتمع الھ
بالعكس: عندما یشعر اإلنسان بتقدیر اآلخرین لھ فھو نحن نعتقد الجدید. 

یشعر بأنھ جزء منھم ولیس العكس وبذلك یصبح من األسھل علیھ االنخراط في 
ذه البالد المجتمع. لقد استولى الالجئون على جزیرة المتاحف وجعلوا من ھ

ومن مؤسساتھا الثقافیة ملكًا لھم. إنَّ الخطوة التي قادت إلى المتاحف 
حول تراثنا الثقافي المشترك ھي الخطوة األولى  (!) والنقاشات الحیة

لنسج خیوط جدیدة من االنتماء الثقافي. إنَّ الدیمقراطیة ترتكز على 
اركة الثقافیة . مشروع ملتقى یسّھل المشالمشاركة المسؤولة للمواطنین

وًا فعاًال في ویشجع على ھذه المشاركة من أجل أن یصبح اإلنسان عض
من خالل تصویر بعض القواسم المشتركة وادراجھا ضمن روایة مجتمعنا. 

. إذ یمكن لھا من خالل ثقافیة تاریخیة أكبر، لدى المتاحف فرصة كبیرة
جتمعاتنا.ذو أھمیة كبیرة في مدور جدید  ولعبخلق معنى للناس  ذلك  

شتیفان فیبر البروفسور الدكتور   

مدیر متحف الفن اإلسالمي، برلین  


